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ACÓRDÃO

APELAÇÃO Nº 0018005-92.2013.815.0011.
ORIGEM: 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Alba Rejane Pereira Bezerra.
ADVOGADO: Luciano Pires Lisboa (OAB/PB nº 10.856).
APELADO: Losango Promoções de Vendas Ltda.
ADVOGADO: Marina Bastos da Porciúncula Benghi (OAB/PB nº 32.505-A).

EMENTA: DECLARATÓRIA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO SUPOSTAMENTE
INDEVIDA. AUTORA QUE SUSTENTA NÃO HAVER FIRMADO CONTRATO
COM  A  EMPRESA  RÉ.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO.
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  PROCESSUAL.  ALEGAÇÃO  DE  QUE  A
SENTENÇA  FOI  PROLATADA  ANTES  DE  TERMINADA  A  FASE  DE
INSTRUÇÃO.  PROMOVIDA  QUE  COLACIONOU  O  INSTRUMENTO
CONTRATUAL  APÓS  A  APRESENTAÇÃO  DE  CONTESTAÇÃO.
POSSIBILIDADE,  A TEOR DO QUE DISPÕE O PARÁGRAFO ÚNICO,  DO
ART. 435, DO CPC. JUÍZO QUE DESCONSIDEROU O REQUERIMENTO DE
AMBAS  AS  PARTES  DE  PRODUÇÃO  DE  EXAME  DE  PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA. PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL AO DESLINDE DA
CAUSA. DIVERGÊNCIA ACERCA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
CONSTANTE  DO  CONTRATO.  JULGAMENTO  ANTECIPADO.  NULIDADE
CONFIGURADA.  ACOLHIMENTO  DA  PRELIMINAR.  SENTENÇA
ANULADA.  RETORNO  DOS  AUTOS  À  ORIGEM  PARA  A
CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO.

1.  É  admitida  a  juntada  posterior  de  documentos  formados  após  a  petição  inicial  ou  a
contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses
atos,  cabendo  à  parte  que  os  produzir  comprovar  o  motivo  que  a  impediu  de  juntá-los
anteriormente. Inteligência do art. 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2.  “Evidenciada  a  necessidade  de  produção  de  prova  pela  qual  a  parte  protesta,  é
imprescindível a dilação probatória, sobretudo tendo em mente o premente interesse acerca
da  verdade  dos  fatos  para  melhor  distribuição  da  Justiça,  não  cabendo  na  hipótese,  o
julgamento antecipado da lide […] impõe-se a nulidade do julgado e o retorno do feito ao
primeiro grau de jurisdição, para que se proceda à dilação probatória necessária, notadamente
a  realização  de  perícia  grafotécnica,  instrução  processual  e  prolação  de  novo decisório.”
(Apelação nº 0002636-23.2011.8.06.0094, 3ª Câmara Direito Privado do TJCE, Rel. Maria
Vilauba Fausto Lopes. j. 29.03.2017)

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º 0018005-92.2013.815.0011, em que figuram como Apelante Alba Rejane Pereira
Bezerra e como Apelada Losango Promoções de Vendas Ltda.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o Relator, em conhecer da Apelação e acolher a preliminar de
nulidade da Sentença.



VOTO.

Alba  Rejane  Pereira  Bezerra  interpôs  Apelação contra  a  Sentença
prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, f. 117/120,
nos autos  da Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos
Morais por ela intentada em desfavor de  Losango Promoções de Vendas Ltda.,
que julgou improcedente o pedido, por entender que a Parte Promovida comprovou
o vínculo  jurídico  que  deu ensejo às  cobranças  por  ela  perpetradas  em face  da
Autora e à consequente negativação de seu nome perante os cadastros restritivos de
crédito, que reputou decorrer do regular exercício de credor.

Em suas razões recursais, f. 123/128, requereu, preliminarmente, a anulação
da  Sentença,  por  supostamente  ter  sido  prolatada  antes  do  término  da  fase
instrutória, ao argumento de que o Juízo se omitiu acerca da juntada de documentos
que alega terem sido extemporaneamente colacionados aos autos pela Apelada.

No mérito, afirmou que o documento indicado pela Recorrida como sendo o
instrumento contratual se trata tão somente de uma proposta de contratação, da qual
não consta o número do contrato indicado como sendo objeto da negativação, pelo
que pugnou pelo provimento  do Apelo  e  pela  reforma da  Sentença,  para que o
pedido seja julgado procedente, o débito declarado ilegítimo e a Empresa condenada
a lhe pagar uma indenização por danos morais.

Contrarrazoando, f. 131/135, a Apelada asseverou que a Recorrente não fez
prova  do  alegado  prejuízo  decorrente  da  inscrição  de  seu  nome  nos  órgãos  de
restrição ao crédito, pleiteando, ao final, o desprovimento do Recurso.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público no feito, por não restarem
configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, I a III, do CPC.

É o Relatório.

O  Recurso  é  tempestivo  e  a  Recorrente  é  beneficiária  da  gratuidade
judiciária, pelo  que,  presentes  os  demais  requisitos  de  admissibilidade,  dele
conheço.

A inscrição da Autora, ora Apelante, no cadastro dos órgãos de restrição ao
crédito é fato incontroverso, f. 80/81, negativação inserida em 19 de janeiro de 2009,
em referência à inadimplência do Contrato registrado sob o nº  020083551953F, no
valor de R$ 169,00, que ela alega jamais ter contratado.

Em sua Contestação, f. 15/20, a Empresa Ré, ora Apelada, sustentou que não
havia  qualquer  registro  de  negativação  do  nome  da  Recorrente,  argumento  que
reiterou na Petição de f. 90/91, ocasião em que afirmou que os contratos firmados
pela Apelante, nº 0200476277673 e nº 020047539039, já se encontravam liquidados e
jamais foram objeto de inscrição em cadastros restritivos.

Em seguida, após a Promovente/Apelante requerer o julgamento antecipado da
lide,  f.  97/98,  por  já  ter  apresentado  documentos  que  comprovaram  a  efetiva
ocorrência da alegada negativação, f. 80 e f. 85, a Demandada/Recorrida peticionou,
f. 102/103, carreando ao caderno processual cópia de uma proposta de contrato de
adesão  para  financiamento  de  produto,  com  parcelas  no  valor  de  R$  169,00,  f.
107/108, subscrita pela Recorrente em 10 de outubro de 2008.



Instada  a  se  manifestar  acerca  dos  documentos,  a  Apelante  requereu  seu
desentranhamento, f. 112/114, por entender que não se tratava de documentação nova
e, por esse motivo, não poderia ter sido juntada aos autos após a Contestação, pleito
que foi ignorado pelo Juízo, que julgou improcedente o pedido, fundamentando-se
justamente na proposta de contrato de f. 107/108, como forma de comprovação do
vínculo negocial havido entre as Partes.

O parágrafo único do art. 435, do Código de Processo Civil1, admite a juntada
posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como
dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à
parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.

In  casu,  a  Apelada  defendeu  a  possibilidade  de  juntada  posterior  da
suprarreferida  documentação pelo fato de que a  Recorrente somente  apresentou a
comprovação da negativação, com a indicação do número do contrato a que fazia
referência, após a Contestação, f. 77/81.

De fato, a Petição Inicial, f. 02/05, não fez referência específica ao negócio
jurídico impugnado e apenas foi acompanhada da Procuração, f. 06, razão pela qual
entendo como justificada e legítima a juntada posterior dos documentos de f. 107/108,
mormente  tendo  em  vista  que  foi  oportunizada  a  manifestação  da  Apelante,  em
respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Reconheço, contudo, a ocorrência de nulidade do julgamento perpetrado sem a
realização  de  perícia  grafotécnica,  a  qual,  saliente-se,  foi  requerida  tanto  pela
Ré/Recorrida  (f.  103)  quanto  pela  Promovente/Apelante  (f.  113),  tendo  sido
dispensada  pelo  Juízo  sob  o  único  fundamento  de  que  a  assinatura  posta  no
instrumento contratual é idêntica àquela constante da Procuração de f. 06.

Considerando que o cerne da controvérsia é a validade ou não do negócio
jurídico que ensejou a negativação, resta imprescindível para o desfecho da lide a
demonstração da autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, que
somente  pode ser  aferida  mediante  perícia  grafotécnica,  entendimento  consonante
com a jurisprudência dos Tribunais de Justiça pátrios. Ilustrativamente, precedentes
do TJBA, TJCE e TJMA:

APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PRELIMINAR
DE  NULIDADE  PROCESSUAL  POR  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
ACOLHIMENTO.  AUSÊNCIA  DE  APRECIAÇÃO  DO  PEDIDO  DE
PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL GRAFOTÉCNICA.
VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  AMPLA  DEFESA  CARACTERIZADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA  ANULADA.  1.  Apesar  de  requerida  a  realização  de  prova
testemunhal e perícia grafotécnica, tais pleitos não restaram apreciados pelo
Juízo a quo, optando pelo julgamento antecipado da lide, a despeito de ser
imprescindível ao deslinde do feito a instrução probatória, em especial diante
do  questionamento  da  autenticidade  da  assinatura  aposta  no  contrato  de
locação que embasa a ação e da alegação da existência de prescrição aquisitiva

1 Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer
prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a
contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à
parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em
qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.



(usucapião).  2.  Caracterizada  a  violação  ao  contraditório  e  à  ampla  defesa.
Preliminar  de  nulidade  processual  por  cerceamento  de  defesa  acolhida.  Mérito
prejudicado. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
(Apelação nº 0001389-51.2014.8.05.0216, 3ª  Câmara Cível/TJBA, Rel.  Moacyr
Montenegro Souto. Publ. 10.10.2017)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE
DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO  EM  FOLHA  DE  PAGAMENTO.  APOSENTADO  E
ANALFABETO  FUNCIONAL.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO
DEPÓSITO  DO  CRÉDITO  NA  CONTA  DO  AUTOR.  PROVA  PERICIAL
(EXAME  GRAFOTÉCNICO).  IMPRESCINDIBILIDADE  DA  PRODUÇÃO
PARA  AFERIR  A  AUTENTICIDADE  DA  ASSINATURA  APOSTA  NO
CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA EVIDENCIADO. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS  DO CONTRADITÓRIO  E  AMPLA DEFESA.  NULIDADE  DO
PROCESSO  A  PARTIR  DA  SENTENÇA.  RECURSO  CONHECIDO  E
PROVIDO.  SENTENÇA  DESCONSTITUÍDA.  RETORNO  DOS  AUTOS  À
VARA DE ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. 1.
Não  há  nos  autos  qualquer  documento  que  comprove  o  crédito  referente  ao
empréstimo na conta do demandante. Por outro lado, o documento que instrui a
exordial  demonstra  que  o  banco  promovido  efetivamente  realizou  descontos,
decorrentes do suposto contrato de empréstimo consignado, na conta-corrente do
autor  onde  recebe  seu  benefício  de  aposentadoria  (fls.  22).  2.  Evidenciada  a
necessidade de produção de prova pela qual a parte protesta, é imprescindível
a dilação probatória, sobretudo tendo em mente o premente interesse acerca
da verdade dos fatos para melhor distribuição da Justiça, não cabendo na
hipótese,  o  julgamento  antecipado  da  lide,  na  forma  do  artigo  330,  I,  do
CPC/73. 3.  Em  observância  aos  princípios  constitucionais  do  contraditório  e
ampla defesa, inerentes a todos os processos administrativos e Judiciais, impõe-se
a nulidade do julgado e o retorno do feito ao primeiro grau de jurisdição,
para  que  se  proceda  à  dilação  probatória  necessária,  notadamente  a
realização de perícia grafotécnica, instrução processual e prolação de novo
decisório. 4. Apelo conhecido e provido. Sentença desconstituída. (Apelação nº
0002636-23.2011.8.06.0094,  3ª  Câmara  Direito  Privado  do  TJCE,  Rel.  Maria
Vilauba Fausto Lopes. j. 29.03.2017)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
FRAUDE  BANCÁRIA.  INDEFERIMENTO  PERÍCIA  GRAFOTÉCNICA.
CERCEAMENTO DE DEFESA.  PROVIMENTO.  1.  Compulsando  os  autos  e
observando, em especial, as assinaturas discutidas, percebe-se que não há tamanha
disparidade a ponto de se desprezar a realização de perícia técnica. 2. Desta feita,
o  indeferimento  da  perícia  grafotécnica  impossibilitou  o  Apelante  de
demonstrar a eventual veracidade de suas alegações, apresentando-se como
uma afronta aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa e
em indiscutível  cerceamento  de  defesa  (art.  5º,  LV,  CF). 3.  Reconhecida  a
nulidade da sentença prolatada por error in procedendo, devem os autos retornar
ao juízo de origem para a devida instrução probatória.  4. Em tempo, o fato de
apenas  constar  nos  autos  a  cópia  do  contrato  discutido  não  impossibilita  a
realização da perícia requerida, vez que o Apelante deverá apresentar o documento
original  quando  de  sua  concretização,  sob  pena  de  restar  inviável  a  prova
pretendida.  5.  Apelo  conhecido  e  provido.  6.  Unanimidade.  (Processo  nº
037692/2015  (173337/2015),  5ª  Câmara  Cível  do  TJMA,  Rel.  Ricardo  Tadeu
Bugarin Duailibe. DJe 09.11.2015)

Posto isto,  conhecida a Apelação, acolho a preliminar de nulidade para
anular a Sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para
que  seja  dada  continuidade  à  fase  de  instrução,  restando  prejudicadas  as
demais razões recursais.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara



Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 17 de abril de 2018,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, participando do julgamento, além deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. Presente à sessão o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


